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Zpráva o činnosti dozorčí komise ČFK za rok 2008

DK ČFK
Předseda:
Člen:
Člen:

Tomáš Holan
Roman Záhora
Filip Baumruk

DK vydává následující zprávu o své činnosti za rok 2008
Činnost DK za rok 2008 byla vážně ochromena pracovní přetížeností jejích členů, čímž došlo
k nepřiměřeným prodlevám v analýzách a šetřeních, které bylo třeba po uplynulý rok provést. Přesto
se nestalo, aby nebylo s osobami, zasílající podněty směrem DK řádně komunikováno a zmíněné
problémy byly všem řádně oznámeny. DK se tímto všem omlouvá a oznamuje, že pro rok 2009 se
změní kontaktní osoba DK. Od 1.3.2009 je potřeba zasílat své podněty celé DK a kontaktní
osobou bude vždy ten člen, který bude momentálně nejméně vytížený. Předseda DK bude
nadále potvrzovat vydávané zprávy a prověřovat stav účetnictví a řídících dokumentů ČFK.
Pokud existuje nespokojenost s dosavadními závěry DK, nebo se objevila dodatečná fakta,
očekává DK, že budou projednány na GS jako nejvyšší instanci v rámci ČFK. Pokud se žádné
téma neobjeví, pokládá DK své závěry za platné a potvrzené ČFK a nebude VV pověřovat jejich
opětovným řešením.
Protože stávající složení DK již vyčerpalo kapacitu svých lidských zdrojů, obrací se tímto
předseda DK na členské oddíly a ukládá jim do 1.6.2009 nominovat dva kandidáty na doplnění
DK při příštím GS, konaném za rok 2009.
Z vybraného seznamu DK vybere vhodné kandidáty a prodiskutuje s nimi potřebné, aby mohlo příští
GS již oficiálně hlasovat o novém složení DK, neboť bude volební rok. DK důrazně očekává, že
nominované osoby předem souhlasí s potenciálním zařazením do DK, a proto s nimi nebude řešit, zda
mají zájem o výkon funkce či ne.
Neuposlechnou-li členské oddíly tuto instrukci, bude příští GS čelit nepříjemné situaci, kdy
bude muset zvolit nové složení DK bez předchozí přípravy a pokud tak neučiní, nebude
schopno ukončit zasedání.
Ohledně skladby své práce tímto DK sděluje, že vypracovala pokyny směrem k ČFK, které byly
rozeslány VV prostřednitvím generického mailu v rámci konference ČFK.
Tyto pokyny spolu s pracovní osnovou předchozí zprávy o činnosti za rok 2007 jsou stále v běhu, a
proto nelze zatím výsledky vývoje ČFK z hlediska DK hodnotit.
DK se závěrem zaobírala kontolou účetnictví ČFK, jak jí ukládá povinnost a neshledala na jeho
vedení žádné nedostatky.
Účetnictví vyhovuje všem momentálně platným i připravovaným legislativním požadavkům a
po zkušebním a rozjezdovém období se jeví jeho vedení jako funkční, stabilní a z hlediska
předpisů v pořádku.
V roce 2009 DK vyhodnotí plnění všech svých oficiálních výstupů směrem k ČFK a spolu s příslušnou
zprávou za rok 2009 uzavře své funkční období ve stávajícím složení, načež předá agendu novému
obsazení.
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